بسمه تعالی
www.Siyasi.ir

اهام خویٌی

دٍضٌثِ  25دی هاُ ً 1396طریِ رٍزاًِ داخلی هعاًٍت سیاسی سازهاى عقیدتی سیاسی ٍدجا سال ّطنن ضوارُ 1220

(رُ)

 :ایي هحاصرۀ اقنصادی را کِ خیلی از آى هیترسٌد هاي

یک ّدیِ ای هیداًن ترای کطَر خَدهاى ترای ایٌکٍِ ...قنی کِ ها یحناج
را تِ ها ًدادًد خَدهاى هیرٍین

اهام خاهٌِ ای(هد ظلِ العالی):
حرف زدى راجع تِ فساد کِ فایدُ ای ًدارد؛ تاا «دزد دزد» گفاني دزد از
دزدی دست ترًویدارد؛ تاید رفت

دًثالص)1359/11/26( .

ٍارد ضد)1394/10/9( .

گسارش خثری تحلیلی:

ایراى در غن از دست دادى حادثِ دیدگاى کطنی ًفنکص ایراًی
گسارش تحلیلی
پیام تسلیت رّثر هعظن اًقالب

ٍ عشاق ٍ اتوام ّوِ تشگِّای خَد دس تحَالت هنذاًی ػَسیِ ،اص جثِْ الٌلیشُ
دس ساػتای هٌافر خَد دس ػَسیِ اػتفادُ وٌذ .اص دیگش ػَ ،ائیتال

تیِ سّثیشی

ًفتىؾ ایشاًی ػاًچی وِ ؿاهگاُ  16دی هاُ ػال جاسی دس آتْای چیني دچیاس

آهشیىا ّوچٌاى تا واست وشدّا تِ دًثال اهتناصگنشی ٍ تأثنشگزاسی تش تحَالت

حادثِ ؿذ ،پغ اص  8سٍص ػَختي دس آتؾ غشق ؿذ .سٍص گزؿتِ سئنغ ػاصهاى

هنذاًی ٍ ػاختاس ػناػی آیٌذُ ػَسیِ اػت .دس حالی وِ تشونِ ًؼثت تِ استثاط

تٌادس ٍ دسیاًَسدی هشي توام پشػٌل ًفتىؾ ػاًچی سا تائنذ وشد ٍ گفت ویِ

وشدّای دهَوشاتنه ػَسیِ وِ اص پـتنثاًی آهشیىیا ّین تشخیَسداس ّؼیتٌذ تیِ

دػتشػی تِ پنىشّا هوىي ًنؼت .ایي خثش وافی تَد تا فضای سػاًِ ای ٍ ؿثىِ

ًَعی ًگشاًی ّای اهٌنتی داسد ٍ حاضش ًنؼیت ویِ عیالٍُ تیش پایتخیت خالفیت

ّای اجتواعی تِ كَست واهل تِ ایي هَضَع اختلاف پنذا وٌیذٌّ .شهٌیذاى،

دٍلییت اػییالهی(الرلنِ) ؿییْشّای هییشصی ٍ ّوجییَاس تشونییِ ًنییض تحییت تؼییلظ

ٍسصؿىاساى ٍ چْشُ ّیای ػناػیی دس وٌیاس هیشدم ،تیا اًتـیاس تلیاٍیشی اص اییي

وشدّای ػَسیِ دسآیٌذ .اص ایي سٍ ؿاّذ اتْام ٍ ػناػت دٍپْلَی تشونِ ًؼیثت

ًفتىؾ تِ اتشاص احؼاػیات ٍ ّویذسدی تیا تاصهاًیذگاى پشداختٌیذ .سّثیش هظمین

تِ تحَالت ػَسیِ دس ّفتِّای اخنش ّؼتنن .لیزا آًىیاسا تیالؽ داسد تیا اسػیال

اًمالب ًنض تا كذٍس پناهی حادثِ تلخ ٍ دلخشاؽ جیاى تیاختي واسوٌیاى وـیتی

تجْنضات ًماهی تِ هشصّای هـتشن تا ػَسیِ تِ ٍیظُ دس ًضدیىی ادلة ػَسیِ،

ًفتىؾ سا تؼلنت گفتٌذ .دس ایي پنام آهذُ اػت« :حادثِ تلیخ ٍ دلخیشاؽ جیاى

آهادگی خَیؾ سا تشای حضَس ًماهی دس ؿْشّای ّوجَاس ًـاى دّذ.

تاختي واسوٌیاى وـیتی ًفیت ویؾ تیش اثیش آتیؾ ػیَصی ٍ غیشق سا ،ویِ حمیا

آیا دًٍالد تراهپ رٍاًی است؟

هلنثت تاس ٍ تأثشاًگنض اػت تِ خیاًَادُ ّیای عیضاداس ٍ تاصهاًیذگاى آى عضییضاى

عی سٍصّای اخنش هَضَع ػالهت سٍاًی تشاهپ ٍ اظْاسات ًظادپشػیتاًِ اؽ دس

كونواًِ تؼلنت عیشم هنىیٌن ٍ تؼیلی ٍ آساهیؾ دلْیای غوگیني آًیاى سا اص

هَسد هْاجشاى آفشیمایی تثاس ٍ ػناُ پَػت جٌجالّای گؼتشدُای سا دس آهشیىیا

خذاًٍذ هتظال هؼألت هی ًویاین.آى عضییضاى دس ساُ اًجیام ٍظنفیِ ٍ خیذهت تیِ

تِ ساُ اًذاختِ اػت .هَضَع تنواسی سٍاًی تشاهپ تظذ اص اًتـاس وتاب «آتیؾ ٍ

وـَسِ خَد جاى تاختِ اًذ ٍ ایي افتخاس تضسگی اػت وِ ؿایذ تتَاًذ ػٌگنٌی تاس

خـن» هغشح ؿذ ٍ واس تِ جایی سػنذ وِ تشاهپ خَد اعالم وشد حاضش اػیت

ایي غن سا واّؾ دّذ ٍ دلْای هلنثتدیذگاى سا آساهؾ تخـذ».

تؼت سٍاى ؿٌاػی تذّذ ٍ ثاتت وٌذ سٍاًی ًنؼت! سٍصًاهِ ًنَیَسن تیایوض اهیا

یک تام ٍ دٍ َّای ترکیِ در تحَالت سَریِ

دستاسُ تظادل سٍاًی تشاهپ دس گضاسؿی تِ للن «جفشی لنثیشهي» ًَؿیتِ« :هیي تیِ

یادداؿت /تشونِ اخنشا تجْنضات ًمیاهی تنـیتشی سا تیشای حواییت اص ًنشٍّیای

عٌَاى سئنغ ػاتك اًجوي سٍاًپضؿىی آهشیىا ؿذیذا تش ایي تاٍسم وِ ّوىیاساى

خَد دس هشص تا ادلة ػَسیِ اسػال وشدُ اػت .عثیك چیاسچَب تَافیك ًـؼیت

سٍاًپضؿه ٍ سٍاًـٌاع هي تایذ گواًِ صًی ّیای علٌیی دستیاسُ ٍضیظنت سٍاًیی

آػتاًِ هناى وـَسّای ضاهي آتؾ تغ (تشونِ ،اییشاى ٍ سٍػینِ) ادلیة هٌغمیِ

سئنغ جوَْس تشاهپ سا هتَلف وٌٌذ ٍ اص تالؽ تشای تـخنق عالئن احتویالی

واّؾ تٌؾ اعالم ؿذُ تَد .تظذ اص ًـؼت اخنشی وِ ایشاى ،ػَسیِ ٍ تشونِ دس

هشتَط تِ هـىالت سٍاًی اص ساُ دٍس دػیت تشداسًیذ .هَضیَع اییي ًنؼیت ویِ

آػتاًِ لضالؼتاى داؿتٌذ تا هناًجنگشی اییي ػیِ وـیَس لیشاس تیش آى ؿیذ ویِ دس

تظییادل سٍاًییی آلییای تشاهییپ ًثایییذ اسصیییاتی ؿییَد تلىییِ وییاهال تییشعىغ ّوییِ

هٌاعك دسگنش داخل ػَسیِ اص جولِ ؿْش ادلة ویِ فظیال پایگیاّی تیشای جثْیِ

سؤػای جوَْس تایذ اسصیاتی ؿًَذ .هوىي اػیت تشاهیپ هـیىل سٍاًیی ًذاؿیتِ

الٌلشُ ،گشٍّیی ٍاتؼیتِ تیِ الماعیذُ تیِ ؿیواس هییسٍد آساهیؾ تشلیشاس ؿیَد ٍ

تاؿذ اها اٍ یه آدم عَضی ٍ احومی ّؼت».

گشٍُ ّای ًماستی تش سًٍذ تحَالت هنذاًی تیِ ًیَعی ًمیاست ٍ سكیذ تنـیتشی

اخثار داخلی
سئنغ هجلغ ؿَسای اػالهی گفت :افیضایؾ تَلنیذ تاییذ دس هحیَس اكیلی

ػَسیِ تَػظ پْپادّای گشٍُ تشٍسیؼتی جثْیِ الٌلیشُ تیا ّوىیاسی اعالعیاتی

التلادی وـَس تاؿیذ ٍ عویشاى وـیَس فیشع دس ّضیٌیِ ّیای جیاسی ًـیَدٍ .ی

آهشیىا كَست گشفتِ تَد .اّونت ایي هَضَع اص آى جْت اػت وِ ّن اییشاى

ّوچٌني افضٍد :هجلغ تغننش دس ػاختاس تَافك ّؼتِای سا ًویپزیشد.

داؿتِ تاؿٌذ .ایي دس حالی اػت ویِ حولیِ اخنیش تیِ پایگیاُ ًمیاهی سٍعّیا دس

ٍ ّن سٍػنِ ،جثِْ الٌلشُ سا ّوچٌاى یه گشٍُ تشٍسیؼتی هیداًٌذ ٍلی تشونِ

سئنغ ػتاد ول ًنشٍّای هؼلح دس پنیاهی جیاى تیاختي  32تیي اص واسوٌیاى

دس اعالى جثِْ الٌلیشُ تیِ عٌیَاى گیشٍُ تشٍسیؼیتی ،هَاضیر سٍؿیٌی سا اتخیار

دسیادل ٍ فذاواس وـیتی ًفیتىؾ ػیاًچی دس ػیاًحِ دلخیشاؽ تلیادم ،آتیؾ

ًىشدُ اػت .چشا وِ ایي وـَس ػظی داسد تظذ اص صٍال لغظی داعؾ دس ػیَسیِ

ػَصی ٍ غشق ؿذى دس حني هأهَسیت ٍ تالؽ تشای خذهت ،سا تؼلنت گفت.

دس پی تشٍص حادثِ تأػف تاس تشای ًفتىؾ ایشاًی ػیاًچیّ ،نیأت دٍلیت تیا
كذٍس تناًنِای اهشٍص دٍؿٌثِ ( 25دی هاُ  )96سا عضای عوَهی اعالم وشد.
سئنغ هجور تـخنق هللحت گفت :پضؿىاى داخلی اكشاس هیوشدًذ وِ

 ؿنخ اتشاّنن صوضاوی ،سّثش جٌثؾ اػالهی ًنجشیِ دس گفتٍگَی تلفٌی تا
پؼشؽ دستاسُ اٍلني وٌفشاًغ هغثَعاتی گفت وِ تذٍى ّنچ لَاًنٌی ٍ اكیَلی
دس تاصداؿت ًگِ داؿتِ ؿذُ ٍ استؾ ایي وـَس تیِ ّیذ

خیَد دس دػیتگنشی

دس خاسج اص وـَس هظالجِ اًجام ؿَد وِ هي لثَل ًوی وشدم ٍ تأونذم ایي تیَد

ٍی ًائل ًـذُ اػت.

وِ ّوني جا هظالجِ كَست گنشد.

 ػخٌگَی سئنغ جوَْس تشونِ دس ٍاوٌؾ تیِ اعیالم خثیش تلیونن آهشیىیا

دسیاداس تٌگؼنشی ،جاًـني فشهاًذُ ًنشٍی دسیایی ػپاُ تا یادآٍسی حمیاست

تشای اػتفادُ اص ؿثِ ًماهنیاى ویشد تیشای اػیتمشاس دس هشصّیای ػیَسیِ ٍ تشونیِ،

تفٌگذاساى آهشیىایی دس جشیاى تجاٍص تِ آبّای ػیشصهني جوْیَسی اػیالهی

تْذیذ وشد وِ آًىاسا ًنشٍی ًماهی تنـتشی تِ ػَسیِ ٍاسد هیوٌذ.

ایشاى دس ػال  ،94گفت :دؿوي دس خلنجفاسع دػت اص پا خغا وٌیذ ،تیا ػینلی

 حضب «جشیاى هلی حىوت» تِ سیاػت ػنذ عواس الحىینن اعیالم ویشد ویِ
تَافك تشای ّوپنواًی ایي حضب تا ائیتال

فشصًذاى هلت هَاجِ خَاّذ ؿذ.
ًـؼت دیشٍص (یىـٌثِ) وونؼنَى اهٌنیت هلیی ٍ ػناػیت خیاسجی هجلیغ

«الٌلیش» تیِ سیاػیت حنیذس الظثیادی

ًخؼت ٍصیش عشاق اًجام خَاّذ ؿذ.

دستاسُ پنَػتي تِ وٌَاًؼنَى تني الوللی هماتلِ تا تأهني هالی تشٍسیؼن )(FATF

 تا ؿذت گشفتي اعتشاضات هشدهی تِ اٍضاع ًاتؼاهاى التلیادی دس ػیَداى،

تذٍى ًتنجِ پایاى یافت.

سئنغ جوَْسی ایي وـَس تلیونن داسد دٍلیت ٍفیاق هلیی تیِ ًخؼیت ٍصییشی

دتنشول حضب هَتلفِ اػالهی دس ٍاوٌؾ تیِ تناًنیِ تشاهیپ گفیت :آهشیىیا

«تىشی حؼي كالح» هظاٍى اٍل خَد سا هٌحل وٌذ.

عوال اص تشجام خاسج ؿذُ اػت ،اها اعالم ًویوٌذ؛ تٌاتشایي اوٌَى وِ آهشیىا ٍ

 لائن همام ّنأت ًوایٌذگی دائن سٍػنِ دس ػیاصهاى ّیای تیني الوللیی دس ٍییي

اسٍپا عوال اص تشجام خاسج ؿذُاًذ.

تأونذ وشد :اعوال ّش گًَیِ تغننیش دس هیتي تَافیك ّؼیتِ ای اییشاى ،غنشػیاصًذُ،

حجت االػالم هحؼٌی اطُ ای ػخٌگَی لَُ لضیاینِ گفیت :دس اغتـاؿیات

غنشلاتل لثَل ٍ غنشهوىي اػت.

اخنشً ،مؾ ٍ حوایت ّای دؿوي تِ ٍضَح سٍؿي تیَد ٍ اییي لضیایا ّوچٌیاى

 اػییتنَ تییٌي ،اػتشاتظیؼییت ػییاتك وییا ػییفنذ گفتییِ اػییت وییِ ٍوییالی

تَػییظ ًنشٍّییای اًمالتییی ٍ اعالعییاتی دس حییال پنگنییشی اػییت ٍ وؼییاًی وییِ

سئنغ جوَْس آهشیىا تِ  100صى وِ تا «دًٍالذ تشاهپ» ساتغِ ًاهـیشٍع داؿیتٌذ،

ؿٌاػایی ؿذُ اًذ ٍ هی ؿًَذ هجاصات خَاٌّذ ؿذ.

حك الؼىَت دادُاًذ!

ػشداس جضاییشی ػیخٌگَی اسؿیذ ًنشٍّیای هؼیلح ،گفیت :تیاالخشُ سٍصی

 سّثش حضب اػتمالل اػىاتلٌذ تِ ؿثىِ تی تی ػی گفت تا پاینض ػیال جیاسی

خَاّذ سػنذ وِ تشاهپ ٍ ػایشیي هتَجِ هی ؿًَذ جوَْسی اػیالهی اییشاى دس

هنالدی سٍاتظ هالی تشیتاًنا ٍ اتحادیِ اسٍپا هـخق ؿذُ ٍ اییي احتویال ٍجیَد

هَسد تَاى دفاعی خَد تا دیگشاى هزاوشُ ٍ هظاهلِ ًویوٌذ.

داسد وِ اػىاتلٌذ ّوِپشػی دٍم جذایی اص تشیتاًنا سا تشگضاس وٌذ.

ّنأتی اص ٍاتؼتگاى ًماهی وـَسّای خیاسجی اص داًـیگاُ فشهاًیذّی ػیتاد

 هٌییاتر سػییاًِ ای یوٌییی اص وـییتِؿییذى  6ؿییثًِمییاهی ائییتال

ػییظَدی ٍ

استؾ (دافَع) تاصدیذ ٍ دس صهنٌیِ هؼیائل آهَصؿیی ٍ دفیاعی تیا فشهاًیذُ اییي

صخوی ؿذى ػِ ًفش دیگش دس دسگنیشی تیا ًنشٍّیای استیؾ یویي ٍ اًلیاسال دس

داًـگاُ گفت ٍگَ وشدًذ.

ًجشاى ٍالر دس جٌَب عشتؼتاى خثش دادًذ.

الّیَتی عضییَ وونؼینَى تلفنییك الیحییِ تَدجیِ  ،97گفییت :دس جلؼییِ سٍص

ٍ صیش اهٌنت عوَهی سطین كْنًَنؼتی گفت :ؿاّذ آى ّؼتنن وِ اسٍپاییّا

گزؿتِ وونؼنَى ،هنضاى ٍام اصدٍاج دس تَدجِ  15 ،97هنلنَى تَهاى تظنني ؿیذ

تِ ایي دسن سػنذُ اًذ وِ ایشاى تایؼتی سفتاسؽ سا عَم وٌیذٍ .ی گفتیِ ویِ

ٍ تاًییهّییا هىلییف ؿییذًذ تییا اعغییای ٍام اصدٍاج سا دس اٍلَیییت اٍل اعغییای

وـَسّای آلواى ،اًگلنغ ٍ فشاًؼِ آهادُ تـذیذ فـاسّا علنِ ایشاى ّؼتٌذ.

تؼْنالت لشاس دٌّذ.

 سئنغ جوَْس آهشیىا دس ٍاوٌؾ تیِ جٌجیال ّیای اخنیش پنشاهیَى اظْیاسات

جاهظِ هذسػني حَصُ علونِ لن دس اعالعنِ ای تِ اص تشخی اؿخاف تَكینِ

تیییَّنيآهنیییضؽ تیییِ هْیییاجشاى تشخیییی وـیییَسّای آفشیمیییایی گفتیییِ هیییي

وشد اص ٍسٍد تِ هؼائل اعتمادی ٍ تخلّلی فىشی دس اظْاسات خیَیؾ پشّنیض

غنشًظادپشػتتشیي آدهی ّؼتن وِ دس عَل عوشتاى تا اٍ هلاحثِ هیوٌنذ.

وٌٌذ ٍ تجای آى تالؽ خَد سا تِ حل هـىالت هظنـتی ٍ گشفتاسّای التلادی

 هٌاتر خثشی سٍص یىـٌثِ اص آغاص هجذد تماّشاتّای خـًَتآهنض دس ؿیْش

هشدم هظغَ

«تًَغ» ،پایتخت جوَْسی تًَغ ،دس اعتشام تِ تذاتنش سیاضتی دٍلت تظیذ اص

وٌٌذ.

فشٍوؾ وشدى داهٌِ اعتشاضات دس دٍ سٍص گزؿتِ خثش دادُاًذ.

اخثار تیي الوللی
 اسًؼت هًَنضٍ ،صیش اًشطی ػاتك آهشیىا ویِ اص اعضیای تینن هیزاوشُ وٌٌیذُ

 واسوٌاى ؿشوت «ػظَدی اٍجنِ» تا تحلي دس تشاتیش ػیفاست عشتؼیتاى دس

ّؼتِای ایي وـَس تَد ،گفت :تشخی تظْذات ایشاى دس تَافیك ّؼیتِای تشجیام،

لثٌاى خَاػتاس دسیافت حمَق خَد ؿذًذ .گفتِ هی ؿیَد اییي افیشاد هیاُ ّاػیت

دائوی اػت ٍ تا گزؿت صهاى هٌمضی ًویؿَد.

حمَلی دسیافت ًىشدُاًذ.
ٍ غیشق ؿیذى

 دسگنشی هتماتل هناى ًنشٍّای آهشیىایی ٍ پلنغ هحلی افغاًؼتاى 20 ،وـتِ

ًفت وؾ ایشاًی دس آب ّای ؿشق چني پشداختیِ ٍ هیذعی ؿیذُ ویِ ػیاًچی ٍ

تشجای گزاؿت .تِ گفتِ هٌاتر هحلی ،تفٌگذاساى اؿغالگش پغ اص هتحول ؿیذى

 سٍصًاهِ آهشیىایی ٍال اػیتشیت طٍسًیال تیِ حادثیِ تلیاد

وـتی چنٌی وِ تا آى تشخَسد وشدُ ،ػاعاتی پنؾ اص تلاد  ،استثاط خیَد تیا
ساداس ػاحلی سا لغر وشدُ تَدًذ.

تلفات ،غنشًماهناى سا ّذ

لشاس دادًذ.

هطالة ها را در کاًال پیام رساى سرٍش تِ آدرس  @siasilandدًثال کٌید

